Höststormöte 2015
Dag: Tisdag den 24 november 2015
Tid: 17.15
Plats: Digitalis, Campus US
Närvarande: Alice Lundgren Larsson, Jenny Lindström, Sofia Edström, Anton Lönngren, Axel
Hill, Charlotta Johansson, Tom Åberg, Viktor Bendroth, Viktor Dahlsten, Jesper Delsander, Otto
Djerf, Frida Fallhagen, Frida Lorentzson, Janni Tufvesson, Beatrice Ahlbom, Mimmi Johansson,
Biba von Heland, Åsa Sleman, Ronja Selander, Moa Martinsson, Elin Torbjörnsson, Rebecca Hilcz.
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av Alice Lundgren Larsson.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Förslag att välja Alice Lundgren Larsson respektive Jenny Lindström.
BESLUT att välja Alice Lundgren Larsson respektive Jenny Lindström.
3. Val av justerare tillika rösträknare
Förslag att välja Anton Lönngren till justerare tillika rösträknare.
BESLUT att välja Anton Lönngren till justerare tillika rösträknare.
4. Mötets behöriga utlysande
Närvarande finner stormötet behörigt utlyst.
5. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 22 personer.
6. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordning med tillägg av punkt 16, ”Proposition om budgetändring”.
BESLUT att godkänna dagordning med tillägg av punkt 16, ”Proposition om budgetändring”.
7. Granska verksamhetsberättelse från styrelsen 14/15
Verksamhetsberättelsen från styrelsen 14/15 granskades under vårstormötet 2015. Närvarande på
dagens stormöte får chansen att granska verksamhetsberättelsen från styrelsen 14/15 och komma
med frågor. Inga frågor från stormötets närvarande.
8. Granska årsredovisning från styrelsen 14/15
Årsredovisningen från styrelsen 14/15 presenteras i korta drag av kassören för styrelsen 14/15
Jesper Delsander.
9. Behandla revisionsberättelse från styrelsen 14/15
Närvarande firmatecknare för styrelsen 14/15 Tom Åberg och Jesper Delsander förklarar för
stormötets närvarande att det inte finns någon revisionsberättelse att presentera. Detta på grund av
att valet av revisor ej gjorts på ett enligt stadgarna adekvat sätt. På höststormötet 2014 röstade
medlemmarna genom att dåvarande styrelse 14/15 skulle välja en revisor i enlighet med
Sjuksköterskesektionen Linköpings stadgar, vilket dåvarande styrelsen 14/15 sedan gjorde.

Styrelsen protokollförde dock aldrig vem valet föll på under något av sina ordinarie styrelsemöten.
10. Pröva frågan för ansvarsfrihet för styrelsen 14/15
Prövningen av ansvarsfrihet för styrelsen 14/15 diskuteras av stormötets närvarande medlemmar
och det är flera av medlemmarnas åsikt att det inte finns tillräckligt underlag för att rösta om
ansvarsfrihet. Medlemmarna önskar att en revisionsberättelse ska presenteras innan beslut i frågan
fattas.
Förslag att bordlägga punkt 9, “Pröva frågan för ansvarsfrihet för styrelsen 14/15” till
nästkommande stormöte.
BESLUT att bordlägga punkt 9, “Pröva frågan för ansvarsfrihet för styrelsen 14/15” till
nästkommande stormöte.
Närvarande medlemmar för en diskussion kring att rösta för ansvarsfrihet för det sociala utskottet
SSKål och huruvida denna fråga är relevant med tanke på att styrelsen 14/15, som fungerar som det
sociala utskottets revisor, ej kunnat presentera en revisionsberättelse. Firmatecknare för styrelsen
14/15 Tom Åberg och Jesper Delsander föreslår att SSKål inte behöver prövas för en separat
ansvarsfrihet utan att de får ansvarsfrihet i samband med att styrelsen 14/15 prövas för ansvarsfrihet
vid nästkommande stormöte. Stormötets närvarande medlemmar har inga invändningar mot detta.
11. Prisutdelning till Extraordinära sjuksköterskestudenter
Diplom för Extraordinär sjuksköterskestudent delas ut till Sofia Edström och Frida Lorentzson. De
kommer också tilldelas varsitt stipendium á 1000 kr. Utbetalningen av stipendiepengar sker i
enlighet med styrelsens budgetförslag för 15/16.
12. Fyllnadsval av FUM-ledamot
Styrelsen presenterar att det finns ett behov av ytterligare en FUM-ledamot. Styrelsen föreslår att
Otto Djerf väljs till FUM-ledamot för verksamhetsåret 15/16.
Förslag att välja Otto Djerf till FUM-ledamot för verksamhetsåret 15/16.
BESLUT att välja Otto Djerf till FUM-ledamot för verksamhetsåret 15/16.
13. Tillsättande av valberedning
Mötesordförande ber representant för valberedningen 14/15 att kort berätta vad det innebär att sitta
med i valberedningen. Frågan ställs sedan till stormötets närvarande medlemmar om det finns
någon som är intresserad för att sitta i valberedningen 15/16. Efter enkel handuppräckning meddelar
flera närvarande på stormötet sitt intresse.
Förslag att välja Alice Lundgren Larsson, Charlotta Johansson, Axel Hill, Anton Lönngren, Viktor
Bendroth och Rebecca Hilcz till valberedning.
BESLUT att välja Alice Lundgren Larsson, Charlotta Johansson, Axel Hill, Anton Lönngren,
Viktor Bendroth och Rebecca Hilcz till valberedning.
14. Beslutsuppföljning
Vid vårstormötet 2015 hade Niclas Olsson lämnat in en motion gällande ändring av
Sjuksköterskesektionen Linköpings stadgar. Närvarande medlemmar på vårstormötet 2015
beslutade att godkänna de föreslagna stadgeändringarna.
I enlighet med rådande stadgar skall stadgeändringar röstas igenom vid två efterföljande ordinarie
stormöten, varför det nu på höststormötet 2015 sker en beslutsuppföljning.
Förslag att godkänna motion om stadgeändring, med redaktionella ändringar utförda av styrelsen
15/16.

BESLUT att godkänna motion om stadgeändring, med redaktionella ändringar utförda av styrelsen
15/16.
Stadgeändring träder i kraft från och med 25/11 2015. Styrelsen 15/16 uppmanas att så snart som
möjligt revidera stadgarna i enlighet med det beslut som idag fattats och att de dokument som finns
till medlemmarnas förfogande uppdateras till senast reviderade version.
15. Motioner
- Förslag till fyllnadsval av revisor för verksamhetsåret 14/15.
Jesper Delsander har lämnat in en motion om att göra ett fyllnadsval av revisor för styrelsen 14/15.
Detta för att styrelsen 14/15 inte haft någon revisor och därför inte kunnat presentera någon
revisionsberättelse för verksamhetsåret 14/15. Jesper Delsander föreslår att välja Niclas Olsson till
revisor för verksamhetsåret 14/15.
Förslag att välja Niclas Olsson till revisor för verksamhetsåret 14/15.
BESLUT att välja Niclas Olsson till revisor för verksamhetsåret 14/15.
16. Övriga frågor
- Proposition om budgetändring.
Styrelsen presenterar genom kassör Isabelle Göransson en proposition om ändring i budgetförslaget
för verksamhetsåret 15/16. Styrelsen önskar lägga till en passande budgetpost för bland annat
inköpet av en ny boombox, då den förra är utsatt för mycket slitage. Budgetposten föreslås heta
Material och ha ett totalt belopp på 6000 kr.
Förslag att godkänna budgetändring, där budgetposten Material med det totala beloppet 6000 kr
läggs till i budgetförslaget 15/16.
BESLUT att godkänna budgetändring, där budgetposten Material med det totala beloppet 6000 kr
läggs till i budgetförslaget 15/16.
- Inga övriga frågor från stormötets närvarande medlemmar.
16. Mötets avslutande
Mötet avslutas av Alice Lundgren Larsson.

